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 چكيده

مسير  براي ترسيم هاي مديريتيها و روشمشياي از اصول، خطتوسعه پايدار گردشگري مجموعه
هاي طبيعي در دراز است كه رفاه جوامع انساني و سالمت اكوسيستم ايبه گونه ي گردشگريتوسعه

دارد كه تحقق آن وجود  از اين مفهوم و شيوه هاي متعدديدر اين ميان برداشت .مدت تضمين شود
پژوهان و تر دانشآشنايي دقيق .هاي مختلف صاحبنظران استهاي فكري و ديدگاهخود معلول پارادايم

هاي فكري مطرح در اين زمينه امري و پارادايم هاي فلسفياين مكتب مديران اجرايي گردشگري ايران با
فلسفي  هايمكتب يي تطبيقپس از مطالعهكوشد مي نوشتار به همين منظور اين .است ضروري

بررسي و  مورد را از منظر اين دو ديدگاه »توسعه پايدار گردشگري«رويكرد  آليسم و پراگماتيسم، ايده
شناسي نظام علمي گردشگري ضمن كمك به بسط دايره معرفت ي تطبيقياين مطالعه. قراردهد مداقه
توسعه پايدار گردشگري كشور  هاي يريز برنامه وها  مشيخط به نسبت نقادي روحيه تواند به ترويج مي

  .منجرشود
  پراگماتيسم آليسم،ي پايدار گردشگري، مكاتب فلسفي، ايده توسعه :كليدي گانواژ

 مقدمه

سادگي زمان و مكان توان بهاما نمي؛ م استأتاريخ فلسفه با تاريخ تفكر و انديشه انسان تو
انسان به حكم  .جهان معرفي كرد اصلي پيدايش فلسفه در أو منش أعنوان مبدمعيني را به

                                           
 عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي : نويسنده مسئول)mdziaee@gmail.com( 
 دانشجوي دكتري مديريت گردشگري دانشگاه عالمه طباطبايي  
  شگاه عالمه طباطباييدانشجوي دكتري مديريت گردشگري دان  
 دانشجوي دكتري مديريت گردشگري دانشگاه عالمه طباطبايي  
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هر موقع و در هرجا كه مجال و فرصتي براي تفكر پيدا كرده، از اظهار  ،خواهش فطري خويش
   تا آنجا كه تاريخ انديشه نشان  .ي جهان و نظام كلي عالم خودداري نكرده است نظر درباره

فالسفه و متفكران بزرگي  ،در بسياري از نقاط جهان مانند مصر، هند، ايران و يونان دهد،مي
با وجود اين يونان باستان را مهد فلسفه  .اند وجود آوردههاند و مكاتب فلسفي مهمي ب ظهور كرده

  .دان و حكمت تلقي كرده
تعريف هاي مختلف فيلسوفان نسبت به ديدگاه ،وجود آمدن مكاتب فلسفيعلت بهدر واقع، 

هر  .شده است مختلف گذاري مكاتبجه پايهفلسفه است كه سبب اختالف در اصول و در نتي
  توانند هم مي  و شرايط  عوامل  اين.  است  و شرايط  از مقتضيات  اي سلسه  معلول  مكتب فلسفي

  همچون  دروني  مسائل  و هم  و فرهنگي  ، سياسي ، اجتماعي محيطي  مانند عوامل  بيروني  مسائل
عرب مؤمني، ( متفكران يك مكتب باشند  شخصي  يهافرض ، پيش ذهني  هاياستعداد، خالقيت

تواند نتايج لذا بررسي هر مسئله و موضوعي از ديدگاه و منظر مكاتب مختلف، مي .)1: 1390
خصوص اي را درهاي تازهدنبال داشته باشد كه اين موضوع افقمتفاوت و شايد متناقضي به

 80ي  از اواخر دهه» ي پايدار توسعه«در اين ميان، موضوع . گشايدروي محقق ميموضوع پيش
طور هاي گردشگري، بهطور كل و در پژوهشهاي توسعه، بهميالدي در بسياري از پژوهش

سال گذشته به ادبيات  20يكي از مفاهيم مهمي كه در  .)459: 2003، 1ليو(خاص رواج يافت 
   .)91: 2013، 3ايننو وان پ 2موزر(گردشگري وارد شده، همين مفهوم گردشگري پايدار است 

شده كه برگرفته از  ارايهي پايدار در گردشگري  كنون تعاريف متعددي از پايداري و توسعهتا
ترين تعريف از گردشگري پايدار از سوي سازمان جهاني رايج. است» ي پايدار توسعه«مفهوم 

ريف متعدد از وجود تعا كه) 126: 2013، 5مورالز-و ريوس 4كوكانن(شده است  ارايهجهانگردي 
ي پايدار گردشگري حاكي از اهميت اين موضوع و ابهامات موجود در آن است كه بايد  توسعه

ي مباني نظري در حوزه گردشگري  در همين راستا و همگام با توسعه. مورد بررسي قرار گيرد
ه ي پايدار گردشگري نيز مطرح شده است ك ها و نظرات فلسفي مختلفي در مورد توسعه ديدگاه

ي علم نوپاي  به موازات پيشرفت و توسعههمچنين . ها در اين مقاله بررسي خواهد شد برخي از آن
هاي پوزيتويستي رايج در رسد اكنون زمان آن فرارسيده تا با گذار از نگرشنظر ميگردشگري، به

انش مباحث اين علم، به اصول بنيادين و مباني فلسفي گردشگري وارد شده و با پرداختن به د
، )192: 1391داوري اردكاني، (نظري كه از ديدگاه انديشمندان باالترين مرتبه دانش است 

 درست و انتخابمنظور در اين خصوص و به. اي جديد ارتقا دهيممطالعات گردشگري را به مرحله
 و قديم فلسفي مكاتب هاي مطرح در انديشه است الزم جامعه، نيازهاي وها  ضرورت با متناسب

                                           
1 Liu 
2 Meuser 
3 Von Peinen 
4 Kuokkanen 
5 Rios-Morales 
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 ترين قديمي از يكي عنوانبه آليسمايده. شوند مقايسه يكديگر با و قرارگيرند نظر مورد دجدي
 ديگر سوي از بيستم قرن فلسفي مكاتب از يكي عنوانبه پراگماتيسم و سو يك از فلسفي، مكاتب

 پرسش اصلي مقاله حاضر آن است كهدر اين راستا باشند  مقايسه براي مناسبي زمينه توانندمي
 و اين كه ي پايدار گردشگري چيست خصوص توسعهپراگماتيسم در و آليسمايده فلسفي دگاهدي

دارند؟  يكديگر با ي پايدار گردشگري وجوه تشابه و افتراقي در زمينه توسعه چه ديدگاه دو اين
آليسم و همين منظور ابتدا نگاهي خواهيم داشت به اركان و اصول مكاتب پراگماتيسم و ايدهبه

  .الذكر بررسي خواهد شدسازي اين مفهوم از ديد هر يك از مكاتب فوقهايي پيادهرويه سپس
 

  مباني نظري
  مكتب پراگماتيسم

 عمل يا كنش معنايبه "Pragma" از برگرفته گرايي عمل معناي به "Pragmatism" واژه
 يا "Intellectualism" مقابل كه عمل اصالت مكتب يا پراگماتيسم و )41: 1383قنبري، (است 
 عمل كنش، بر همواره كه است فلسفي نگرشي ،)4: 1383صالح، (دارد  جاي نظر و انديشه مكتب

مكتب پراگماتيسم بر تجربه، تحقيق ). 41: 1383قنبري، (ورزد مي تأكيد دارد، كارايي آنچه و
- 97: 1387 خاتمي،( ورزد كننده دارند، تأكيد ميتجربي و حقيقت از آن حيث كه نتايجي قانع

نگرانه از اهميت زيادي برخوردار گرايانه و واقعاي عملعنوان فلسفهدر واقع پراگماتيسم به .)96
جاي توجه به گرايانه فلسفي صورت پذيرفت، بههاي ذهنگيري آن در تقابل با رويهاست و شكل

ا قرار گيرند و در كندكه بتوانند عمالً مورد اجراهداف كلي، دوردست و ذهني، اهدافي را ترسيم مي
عبارتند  پراگماتيسم محوري اصولطور كلي به). 139: 1390رهبري، (حل مشكالت مؤثر باشند 

  ):99-103: 1387خاتمي، (از 
طبيعي انكار و  طبيعي يا دخالت نيروهاي فوق طبق اين اصل هرگونه امور فوق :1گراييطبيعت.1

كه طبيعت، قلمرو تجربه است،  دليل آنهر، باز سوي ديگ .شوددرنظر گرفته ميطبيعت برابر وجود 
 . شودتجربه اصل واقع مي ،گرا لذا طبق نظرگاه فالسفه عمل. است ييگرامالزم تجربه ييگرايعتطب

عنوان يك اصل، مورد قبول بهو  اين اصطالح، به يك معنا معادل پراگماتيسم است :2ابزارانگاري.2
 الزم است ابزارانگاري به اين معناست كه) 3استثناي پيرسه ب(هاست پراگماتيست تماميقبول 

ميزان و  تطابق ارگانيسم با محيط تفسير شود ابزاري جهتعنوان ها بهها و نظريهتفكر، پديده
 .است و تأكيد بر عقل ابزاري سنجش آن، مرجعيت دادن انسان

                                           
1 Naturalism 

2 Instrumentalism 

3 Peirce  
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معنا حقيقت بدين .اصل بايد نتيجه يا سود پايان عمل را لحاظ كرد بر طبق اين :1اصالت منفعت.3

رود، بلكه انسان ابتدا نتيجه را طبق صورت منطقي پيش نمي امورجريان  يعني ؛ثابتي وجود ندارد
با اين نگاه، اصوال . آورد تا آن نتيجه را تأمين نمايدگيرد و براي آن مقدماتي فراهم مينظر ميدر
ها حقيقت متكثر انسان دادتعگونه ديدگاه واحدي وجود نخواهد داشت و در همه ابعاد و به هيچً

نيز از آثار اين ديدگاه و جزو اصول اوليه پراگماتيسم  ييو فردگرا ييگرايبنابراين، نسب. خواهد شد
 .است

شناسي، تعليم و تربيت و هاي روانطرفداران پراگماتيسم، روش علمي را در عرصه : 2گراييعلم.4
بديهي است كه مالك صحت و . اندنيدهانساني گسترا ي تجربه ي نيز علوم اجتماعي در حوزه

بودن در  بودن و مفيد آوربودن، نتيجه بخشبودن، رضايت استعمال اين روش منوط به كاربردي
  .مزايايي است كه روش علمي دارد ي همهاين مقام عمل است و 

  ):268- 269: 1380ريتزر، (، عبارتند از گرايي از موضع فلسفي جوانب عملطور كلي به
بلكه درضمن  ؛ي آماده در جهان واقعي وجود ندارد گونهديد آنان حقيقت يا واقعيت، بهاز  - 1

  .گرددعملكرد ما در جهان فعال مي
محض ناكارآمد شدن آن، بر سودمندي آن است كه به  دانش افراد در باب جهان مبتني - 2

  .گردددستخوش تحوالتي مي
  .نمايندآن تعريف مي ي ا نيز با ابتناء بر فايدههاي اجتماعي و فيزيكي خود رافراد، شناخته - 3
  . ها در جهان است شناخت كنشگران در گرو كار عملي آن - 4
  

  آليسم مكتب ايده
عقايد و  ي مجموعهيوناني دارد، به ي كه ريشه )Idealism( ليسمآگرايي يا ايدهي آرمان واژه

كه واقعيت در اصل، صوري، روحي و شود كه به اين اصل باور دارند نظريات متفاوتي گفته مي
داند و هاي طبيعي ميآليسم ذهن و عقل را مقدم بر ماده و پديدهدر واقع، ايده .غيرمادي است

دانند كه در ذهن افراد وجود دارد نه در دنياي فيزيكي و طرفداران اين نظريه واقعيت را فكري مي
هاي معطوف به قدرت ، ديدگاه)گراييآرمان( آليسمهاي اخالقي ايدههمواره در مقابل ايده. مادي

هرچند وجه مشترك هر دو نگرش، تأمين رضايت و . نيز وجود داشته است) گرايي واقع(رئاليسم 
جستجو » فايده«حصول رضايت باطن را در ) رئاليسم(ها  امنيت انسان بوده است؛ اما يكي از آن

) همان(صلي كوشش بشر قلمداد نموده است ي ارا فلسفه» سعادت«) آليسمايده(كرده و ديگري 
  ):598: 1382نصري، (هاي محوري ايده آليسم عبارتند از كلي، مفاهيم و ديدگاهطوربه

                                           
1 Utilitarianism 

2 Scientism 
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ها معتقدند كه رفتار انسان در تعقيب ايمني يا توليد ناامني،  آليستايده : 1مندي رفتارزمينه .1
مت جو و قابل احترام است كه در ذات انسان، اساساً شريف، مسال. معلول شرايط محيطي است

آورد تا بقاي خود را حفظ نتيجه مناسبات مدرن و پيچيده اجتماعي، ناگزير به چپاول روي مي
  .)44- 45: 1973، 2ژان روسو(نمايد 

ها از افكار عمومي آگاه، انتظار تصميم عقاليي دارند و  آليستايده :وجدان و افكارعمومي .2
    .شودس با عقل فردي، اشتباه كمتر و معدودي را مرتكب ميمعتقدند كه خرد جمعي در قيا

اي دارند و معتقدند با فرض شريف و عاقل ها بر دو عنصر آگاهي و آزادي تأكيد ويژه آليستايده
آميزي داشت و اگر چنين ها انتظار رفتار معقول و مسالمت توان و بايد از آن ها، ميبودن انسان

 .ها تجاوز شده استگاهي يا آزادي انساننباشد، ناگزير به حدود آ

افزايي انسانها آرمانگرايان برخالف واقعگرايان بر نقش خرد در تواناسازي و توان: رهبري خرد .3
شود كه به  هنگامي برقرار مي »صلح پايدار«هايي چون كانت، آليستبه عقيده ايده. تأكيد دارند
 .و مترقّي اعتماد كنيمبنياد عقل در تنظيم جامعه به سامان  - نقش خود

دانند و نه از آن  ها، عمل را نه وسيله نيل به سعادت ميآليستايده: تقدم آرزو بر انديشه .4
در . اعتقاد دارند» اصالت وظيفه«كنند، بلكه آنان به  عنوان ابزاري براي تحصيل يك هدف ياد مي به

 .ه تقدم داردها غايت بر وسيله و آمال بر انديش آليستبراي اغلب ايده واقع

آليسم سركشي از نظم موجود نيست بلكه تالشي در جهت  گرايي در ايده كمال: 3گرايي كمال .5
رسيدن به جايگاه واال و مطلوب است و مكانيسم اين تعالي نيز بر اساس قوانيني است كه توسط 

 . شود گذار و عقل و خرد انسان وضع مي ذهن قانون

ها كه بر منافع ملّي يكايك كشورها و تميز  ابل رئاليستدر مق: هماهنگي منافع ملّي واحدها .6
دانند و عقيده ها، منافع ملّي كشورها را نافي و ناقض هم نمي آليستامنيت ملّي تاكيد داشتند؛ ايده

اي و  ي واحدهاي بزرگتر اعم از ملي، منطقه دارند كه استعداد سعادت بار انسان در گستره
 .يابد المللي شكوفايي مضاعفي مي بين

 تفسير اصلي نقش بر كه دارد اشاره هاييديدگاه به توان گفت، ايده آليسم طور كلي ميبه
 و انديشه محصول انسان آليسم شناختاساس ايده بر. دارد كيدأت تجربه از انسان معنوي يا آرماني

 ؛1989وست،( است ديالكتيك ديدگاه اين از معرفت كسب است و روش وي خردورزي
 و اشتراك ، وجوه1ي  جدول شماره .)47: 1378از ميرزامحمدي و همكاران، نقل به ؛1968باتلر،

  .دهد طور خالصه نشان ميرا به پراگماتيسم و آليسمايده فلسفي مباني در افتراق
  

  

                                           
1 Contextual Behavior 
2 Jean-Rousseau 
3 Perfectionism 
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  پراگماتيسم و آليسمايده فلسفي مباني در افتراق و اشتراك وجوه): 1(جدول

  
  
  
  
  

                                           
1 Creswell  

مباني
 وجوه افتراق وجوه اشتراك فلسفي

سي
شنا

ي 
ست

ه
 

بهنيازواقعيتبهرسيدنبراي.1
  راهنمايي و برانگيختگي تحريك،

 .باشدمي
 انسان توانائيهاي نهايت به رسيدن. 2

 .است نظر مورد
 .است اجتماعي موجود انسان. 3
 تناسب به كسهر براي. 4

 و كردن استفاده فرصت توانائيهايش،
 و تكامل منظور به تالش و سعي

 .گردد فراهم ف بايدهد به رسيدن

 مظهري جهان و است روحي ذاتاًجهان واقعيت ايده اليسم در.1
 پراگماتيسم در كه حالي در. است عمومي كامالً ارادة و از عقل
 .نامعين است و ثبات بي تجربه جهان، واقعيت

 واقعيت و است غيرمادي انسان حقيقي ماهيت ايده اليسم در .2
 انسان پراگماتيسم در كه اليح در .است كلي روح از جزئي انسان
 .است طبيعت از بخشي و تجربه از بخشي

 جهان در ازلي قدرت و مطلق روح خداوند در ايده اليسم، .3
 پراگماتيسم در حاليكه در. است خداوندي صنع آفرينش و است

 چيز همه و ندارند وجود عقالني و مجرد، غيرطبيعي موجودات
  .است تجربه اثر بر جهان در

شن
ت 

عرف
م

سي
ا

 

 هستي درك اساس معرفت .1
 .است

 را حقايق دريافت قدرت انسان .2
 انسان تالش نتيجة دانش و دارد
 .است

  كمك جهان درك به عقل .3
 .كندمي
 فعالي خود و شكوفايي خود به .4

 .دهند مي اهميت
 مفاهيم و معانيقلمرو  ذهن .5

  .است

 در كه حالي در. است ذهني تجربه حاصل، ايده اليسم، در.1
 .است محيط و ذهن تعامل محصول جربهت پراگماتيسم،

 و ابدي حقيقت به رسيدن دانستن از منظور ايده اليسم، در .2
 يها واقعيت به رسيدن پراگماتيسم در كه حالي در. است مطلق
 .باشد مي متغير و نسبي

 در نهفته يها ايده يادآوري شناخت، فرآيند ايده اليسم، در .3
 پراگماتيسم، رد كه حالي در .است ديالكتيك طريق از ذهن

 .باشد مي مسأله حل روش به، تجربه بازسازي اثر بر شناخت
 ارتباط و پيوستگي معرفت، درستي مالك ايده اليسم، در .4

 در كه حالي در. باشد مي كل ‐جزء نظام در ذهني قضاياي
 در آن نقش به بستگي و است نسبي حقيقت مالك پراگماتيسم،

  .دارد موقعيت

ش
رو

سي
شنا

  
كتب در يك نگاه كلي هر دو م.  1

  .تجربه گرا هستند
بر عقل انسان در راستاي حل . 2

  .مسائل تأكيد دارند

هاي كيفي پژوهش استفاده آليسم بيشتر از روشدر ايده.1
تواند بر حسب موقعيت، شده، اما در پراگماتيسم پژوهشگر مي

هاي كمي و يا تركيبي از آن هاي كيفي و هم از روشهم از روش
به همين لحاظ محققان و ) 11: 1،2009كرسول(ه كند دو استفاد

هاي كمي و كيفي در تحقيقات خود از  در استفاده از پيش فرض
 ؛)2003كرسول، (شوند  آزادي عمل الزم برخوردار مي

ها به جهان به عنوان  ها بر خالف ايده آليست پراگماتيست .2
ز به همين دليل با استفاده ا. نگرند يگانگي و وحدت مطلق نمي

هاي تركيبي و با مالحظه رويكردهاي موجود به جمع آوري  روش
پردازند تا اينكه صرفاً مقيد به يك رويكرد  و تحليل اطالعات مي

 ؛)همان(باشند 
اند كه  ها بر اين عقيده ها بر خالف ايده آليست پراگماتيست .3

حقيقت در يك رابطه دوگانه بين ذهن و واقعيت كه كامالً 
بر اين اساس، در تحقيق . شود تعيين مي مستقل از ذهن است،

كند چراكه اين دو  هاي كمي و كيفي استفاده مي محقق از داده
روش توام با يكديگر به بهترين فهم از مسئله تحقيق منجر 

  ؛)همان(شوند مي
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  پراگماتيسم و آليسمايده فلسفي مباني در افتراق و اشتراك وجوه): 1(جدول ادامه

 نگارندگان: منبع

 
  شناسي روش
 آشناييمنظور نظري به يمبان اي، بررسي كتابخانه اطالعات آوري جمع ضمن نوشتار، اين در

 و شناخت ايجاد تواند موجب ميصورت گرفته كه  يكديگر باها  آن مقايسه و فلسفي مكاتب با
 ي پايدار گردشگري توسعه هاي ريزي برنامه وها  مشيخط به نسبت نقادي روحيه بروز و آگاهي،

شابه دو مكتب فلسفي ي وجوه افتراق و ت با اتخاذ رويكردي تطبيقي به مطالعه اين پژوهش. شود
را در قالب هاي آني پايدار گردشگري پرداخته كه يافته پراگماتيسم و ايده آليسم در زمينه توسعه

هاي  عنوان يكي از پركاربردترين روشي تطبيقي به رويكرد مطالعه. شده است ارايهجداولي مجزا 
  . بات اجتماعي استها و ترتيعلوم اجتماعي، در پي بررسي تفاوت و تشابه در بين كل

  
  آليسم در گردشگري پايدارپارادايم ايده

ي گردشگري انواع ل مترتب بر گردشگري انبوه، بسياري از انديشمندان حوزهيدليل مسابه
عنوان ابزاري را به...) مانند گردشگري مسئوالنه، اكوتوريسم و (آل و جايگزين گردشگري ايده

هاي صورت گرفته اما بيشتر پژوهش. شگري مطرح كردندي گردبراي تحقق پايداري در توسعه
ليو، (ي پايدار پرداخته  ي اصول و مفروضات توسعهدر اين حوزه تنها به بحث درباره

اين امر تا حدودي تحت تأثير . اندو كمتر نگاهي پراگماتيك در اين خصوص داشته) 2003:459
دليل است كه مفهوم گردشگري پايدار بسيار همين ي پايدار بوده و بهآليستي توسعهماهيت ايده

  . مورد انتقاد قرار گرفته است
. ي پايدار، تناقض موجود در اين اصطالح استترين انتقادات وارد شده بر توسعه يكي از مهم

ي مبتني بر رشد اقتصادي را با پايداري  توان توسعهبسياري از منتقدين بر اين باورند كه نمي
معتقد است ) 1993(كرچر عنوان مثال مكبه .)63: 2009شارپلي،(كرد محيطي همراه زيست

    نيز گردشگري پايدار را ) 2000(شارپلي . پذير نيستتركيب پايداري و گردشگري امكان

مباني
 وجوه افتراق جوه اشتراكو فلسفي

سي
شنا

ش 
ارز

 

 است و اجتماعي فردي يها تالش ارزش، .1
 .باشد هماهنگ جهان اخالقي نظم با كه
 جامعة در روابط به يافتن آگاهي .2

 ارزش با خوب رفتارهاي ايجاد جهت دموكراتيك،
 .شود مي تلقي

 امكان عقل از گرفتن ياري باها  ارزش كشف .3
 .است پذير

  .است هدف به سيدنر درها  ارزش معيار .4

 عقالني و واقعي، مطلقها  ارزش ايده آليسم، در .1
 در حاليكه در. موجودند جهان ساختار در ذاتاً كه هستند

 .هستند تجربي و نسبي ارزشها پراگماتيسم
 رسيدن در آن تأثير ارزشها، معيار در ايده آليسم .2
 معيار پراگماتيسم در كه درحالي. است غايي هدف به

 نتيجه داشتن و مسأله حل در شركت ،ارزشي قضاياي
 .باشد مي سودمند عملي

 واقعيتي چون هستي و ارزش ايده اليسم در .3
 و ارزش پراگماتيسم در كه حالي در و اند يگانه

  .هستند جدا هم از )واقعيت(هستي 
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گويد عليرغم اهميت بسياري از اين اصول، گردشگري بايد به دور از وي مي. داندممكن ميغير
به نقل از كوكانن و (شتر جنبه سياسي دارند، توسعه يابد ي پايدار كه بيشعارهاي توسعه

  .)2013:126مورالز، - ريوس
انتقاد ديگري كه به اين مفهوم . زيست داردي پايدار، پيوندي تنگاتنگ با محيط ايده توسعه

 1رابينسون. زيست اشاره داردي حفاظت و مديريت محيط شود به مواضع مختلف دربارهوارد مي
ديدگاه : كندطور معرفي ميزيست را ايني حفاظت از محيط دگاه كلي دربارهدو دي) 2004(

پي حفظ اي رمانتيك و روحاني بوده و دركه داراي فلسفه 2زيستحاميان حراست از محيط
كه  3زيستحاميان حفاظت از محيطنيافته و بكر است و ديدگاه  صورت توسعهطبيعي بهمحيط

    ماهيت ذهني . هاي آتي هستندبرداريع طبيعي براي بهرهخواهان حفاظت از محيط و مناب
ي پايدار موجب شده تا هر گروه روش متفاوتي را براي مديريت منابع طبيعي آليستي توسعهايده

دنبال ايجاد تغيير در زيست بهحاميان حراست از محيط. باره حاصل نكندبرگزيند و توافقي در اين
راهكارهاي  زيست،طرفداران حفاظت از محيطحالي كه ، درها و سبك زندگي هستندارزش

  . گزينندآورانه و منافع حاصل از كارايي را برمي فن
ي پايدار،  ي يك شماي مفهومي از توسعه ارايهنيز با ) 1385(در همين باره زاهدي و نجفي 

آنكه فرآيند تغيير با توجه به . كنند مفهوم توسعه را به دو فرآيند تغيير عيني و ذهني تقسيم مي
منظور تغيير در كيفيت فرد و بودن انسان و تغيير در دانش، تكنولوژي و نهادها بهعيني بر عامل

اين درحالي است كه . كيد دارد به پارادايم فكري پراگماتيسم بسيار نزديك استأجامعه ت
راستاي تغيير در فرآيند تغيير ذهني با هدف قرار دادن انسان، بر تغيير در ارزش و دانش در 

معنا و اهداف . تر است آليسم نزديككيد دارد و به پارادايم فكري ايدهأكيفيت فرد و جامعه ت
هاي معتقد است نسخه) 1998( 4مبراتو. ي پايدار هدف بعدي منتقدين استي توسعهايده

، 5ولوژيكايدئ نسخه: وجود آمده استي پايدار تحت تأثير مكاتب مختلف بهمتفاوتي از توسعه
، كه در اينجا متناسب با موضوع مورد بحث تنها دو نسخه 7، و نسخه آكادميك6نسخه نهادي

   هاي فعاالن تحت تأثير تالش »ي ايدئولوژيك پايدارينسخه«. شوندنخست معرفي مي
، فمينيسم 8بخشهاي كالسيك، مانند الهيات رهاييگرفته و برخي ايدئولوژيزيست شكلمحيط

بدين ترتيب ديدگاه نويني . و ماركسيسم را نيز تحت تأثير قرار داده استفمينيسم راديكال 
  . آمده است 2 ي شمارهجدول مبتني بر اين مكاتب ايجاد شده كه در 

                                           
1 Robinson 
2 preservationist 

3 conservationist 

4 Mebratu 

5 Ideological Version  

6 Institutional Version  

7 Academic Version 

8 Liberation theology 
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 ي ايدئولوژيك پايداريبررسي تطبيقي نسخه): 2(جدول 

  )1998(مبراتو: منبع
  

   هاي ديرين پرداخته و در متون كالسيك تفسير مجدد سنتحاميان الهيات طبيعي به 
برخي از اين متفكرين . دنبال نكاتي بودند كه انسان را در رويارويي با بحران كنوني ياري كندبه

ها را به طبيعت ي عشق و احترام به ساير انسانهاي اخالقي مذهبي دربارهكوشيدند تا آموزه
بق اين تفكر منشأ اصلي مشكالت كنوني حرص و طمع انسان ط. غير انساني نيز تعميم دهند

اش اگر انسان زندگي. حل اين مسئله در تواضع، وارستگي و قدرشناسي نهفته استاست، و راه
يابد اش با طبيعت متعادل شده و از بحران نجات ميرا با فضائل اصيل ديني شكل دهد، رابطه

   .)509: 1998مبراتو، (
ي جايگزين هاي حامي توسعهعنوان يكي از نهضتوفمينيسم، بههمچنين امروزه اك

وجود يك به جريان مهمي در جنبش فمينيسم اشاره دارد كه به) 85: 2010، 2پيترسه(
 .)506: 1998مبراتو، (همبستگي ميان سلطه بر طبيعت و سلطه بر زنان معتقد است 

ميقي ميان استثمار زنان و ساير زيست بر اين باورند كه ارتباط عهاي حامي محيطفمينيست
    در نتيجه، . و استثمار طبيعت وجود دارد...) ظلم ناشي از نژاد، طبقه، جنسيت و (زيردستان 

ي روابط ها و طبيعت تحت ستم، براي ايجاد تغيير در اين شبكهبا توجه به ارتباط ميان انسان
و اكولوژيكي برقرار شود  بايست پيوندي ميان رويكردهاي فمينيستينابرابر قدرت مي

  .)125: 2004، 3هامبرستون(
ي پايدار كاپيتاليستي يك تناقض اكوسوسياليسم نيز بر اين فرض استوار است كه توسعه

بحران اكولوژيكي كه امروز با آن مواجه هستيم نمود بحران . شوداست كه هرگز محقق نمي
شود محور رفع مي- سوسياليستي اكولوژيي داري است و تنها از طريق توسعهذاتي نظام سرمايه

ي سوسياليستي جايگزين شود كه در آن بنابراين كاپيتاليسم بايد با توسعه) 1998مبراتو، (
توانايي ) سازگار است و مخرب آن نيست، و ب) از جمله انسان(با تمام طبيعت ) تكنولوژي الف

                                           
1 Eco-theology  

2 Pieterse 
3 Humberstone  

  منشأ بحران  نظريه  ايدئولوژي
  مركز رهبري  راهكار  محيطيزيست

 1الهيات طبيعي
 الهيات

كليساها و   احياي معنويت  احترامي به مشيت الهيبي  بخشهايير
  مجامع مذهبي

 اكوفمينيسم
فمينيسم
برقراري مراتب   شناسي مردانهمعرفت  راديكال

  جنبش زنان  ارزشي زنانه

  جنبش كارگري  برابري اجتماعي  كاپيتاليسم  ماركسيسماكوسوسياليسم
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در اكوسوسياليسم،  .)233 :2003، 1پپر(كند و قدرت كنترل توليدكنندگان را تقويت مي
هاي خود را بازيابد جنبش كارگري بايد نيرويي مهم در تغييرات اجتماعي باشد و توانايي

   .)508: 1998مبراتو، (
ي  جاي مخالفت با توسعهديدگاهي رايج است كه به» نسخه نهادي پايداري«افزون بر اين، 

داري، رشد بازارهاي آزاد سرمايه پي اصالحات بوده و بر اساسمبتني بر رشد اقتصادي در
 3ي  جدول شماره. محيطي شكل گرفته استاقتصادي، پيشرفت تكنولوژي، و خودكنترلي زيست
نگاهي به تعاريف  .)508: 1998مبراتو، (دهد بررسي تطبيقي نسخه نهادي پايداري را نشان مي

اين . ي به رفع نيازها تأكيد دارندها به نوع دهد كه همگي آني پايدار نشان مي اين نهادها از توسعه
طور ي پايدار است، زيرا همان ي نگرش پراگماتيك اين نهادها به مفهوم توسعهدهندهموضوع نشان

هاي ها يكي از ويژگيگرايي و توجه به منافع حاصل از فعاليتكه پيش از اين نيز گفته شد، نتيجه
  .اصلي فلسفه پراگماتيسم است

   
 ي نهادي پايداريتطبيقي نسخهبررسي ): 3(جدول 

  )1998(مبراتو: منبع
  

ي پايدار را مبتني بر سه ، توسعه)IIED(زيست و توسعه المللي محيطي بينمؤسسه
. سيستم منابع اكولوژيكي يا بيولوژيكي، سيستم اقتصادي، و سيستم اجتماعي: داندسيستم مي

طبق . گيرندداف كالن و خردي در نظر ميها اهجوامع انساني براي هر يك از اين سيستم
ي پايدار حداكثر ساختن تحقق اهداف در هر يك از اين سه سيستم از  تعريف، هدف توسعه

راهكار مورد نظر اين نهاد مبتني است بر توانمندسازي . هاي متعادل استبستان - طريق بده
محيطي و هاي زيستحدوديتعهده بگيرند و از ممردم براي اين كه مسئوليت توسعه خود را بر

ي روستايي در كشورهاي در حال توسعه تمركز اين نهاد بر توسعه. الزامات رفع نيازها آگاه شوند
عنوان راهكار ها بهبستان ميان سيستم- در اين تعريف، از بده .)505: 1998مبراتو، (است 

                                           
1 Pepper 

2 International Institute for Environment and Development (IIED) 
3 Primary Environmental Care (PEC) 
4 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

  )رهبري(ابزار   متولي راهكار انگيزه نهاد

WCED  هاي ها و سازماندولت  دولت-ملت  رشد پايدار  اجماع سياسي
  الملليبين

IIED2  حفاظت اصولي از  ي روستاييتوسعه
  هاي ملّي وNGO  جوامع  3محيط زيست

  الملليبين

WBCSD4  كارايي  سود كسب و كار 
  يمحيطزيست

كسب و كارها و 
  رهبر سازماني  صنايع
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بندي امور و ي اولويتدهندهها نشانبستان-اين بده. حداكثرسازي تحقق اهداف ياد شده است
  . رودهاي اصلي فلسفه پراگماتيسم به شمار مياهداف در اين ديدگاه است كه يكي از ويژگي

ي پايدار رشد از توسعه) WBSCD(ي پايدار در تعريف شوراي جهاني تجارت براي توسعه
رشد و  بههاي رواقتصادي در تمام نقاط جهان براي بهبود معيشت فقرا و حفاظت از جمعيت

ي هاي جديد نياز است تا با استفادهبراي چنين رشدي به فناوري. ثبات جمعيت ضروري است
توجه اين شورا به رشد ) همان(كاراتر از انرژي و ساير منابع آلودگي كمتري ايجاد شود 

عنوان راهكاري براي پايداري توسعه نمودي عنوان هدف توسعه و نياز به فناوري بهاقتصادي به
كه رويكردي ) 2004(رابينسون . ي پايداري است از گرايش پراگماتيستي آن در تعريف توسعه

. داندآليستي وارد ميگزيند، سه انتقاد را بر اين مفهوم ايدهي پايدار را برمي گرا به توسعهعمل
لحاظ معناشناختي نيز مبهم ا از نظر تعريف، بلكه بهي پايدار نه تنه توسعه. ابهام، تزوير، و فريب

    اي است كهي پايدار توسعه آيا در اين اصطالح توسعه مقدم است و منظور از توسعه. است
محيطي هاي زيستاي است كه مقيد به محدوديتتواند استمرار يابد يا منظور از آن توسعهمي

. هاي ناپايدار باشدري فريبنده براي برخي فعاليتتواند ظاهي پايدار مي است؟ گفتمان توسعه
محيطي باشند ولي هاي زيستها داراي برچسبممكن است برخي كاالها، خدمات و فعاليت

البته براي غلبه بر مشكل تزوير . ها را تأييد كرد محيطي آنراحتي صالحيت زيست توان بهنمي
ماهيت متناقض ) 2004(رابينسون . ه استنظر گرفته شدها و مجوزهايي دردر پايداري، شاخص

ي  طور كه پيش از اين نيز گفته شد، توسعه داند؛ زيرا اوالً هماني پايدار را فريبنده ميتوسعه
ثانياً تمركز بر اين مفهوم ممكن است . پذير نيست محيطي امكانهاي زيستمستمر با محدوديت

ي پس از بر شمردن نقاط ضعف ايده. ف سازدتوجه را از مسائل واقعي و راهكارهاي بالقوه منحر
  . كندي پايدار، وي رويكردي پراگماتيك به اين مفهوم را توصيه ميتوسعه
  

  پارادايم پراگماتيسم در گردشگري پايدار 
هاي اين حوزه را هدف قرار پژوهش) 2003(در انتقادي به مفهوم گردشگري پايدار، ليو 

احتمال رشد گردشگري در بلندمدت وجود دارد، مطالعات جا كه دهد و معتقد است از آنمي
صورت است كه تنها در اين. گرايي در اين زمينه ضروري استدور از آرمانتر و بهكاربردي
بسياري از نويسندگان . دور باشندتوانند از خطر نامرتبط بودن با دنياي واقعي بهها ميپژوهش

داري در گردشگري را ضروري دانسته و در پي ايجاد تر مفهوم پايتر و عملياتيتوضيح شفاف
هايي تدوين مشياكنون زمان آن فرارسيده تا خط. انداستاندارد و معيارهايي در اين زمينه بوده

بدون ايجاد . لحاظ عملي نيز قابل اجرا باشندلحاظ نظري قابل قبولند، بلكه بهشود كه نه تنها به
ها به عمل، گردشگري پايدار قابليت اجرا ندارد و در دنياي آلابزارهاي مؤثر براي تبديل ايده

ي پايدار در گردشگري كارگيري اصول توسعههمچنين بايد براي به. يابدواقعي موضوعيت نمي
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رايج و متعارف انبوه راهكارهايي معرفي شود؛ زيرا اين چيزي است كه در دنياي واقعي امروز 
در همين . طلبدگرا را ميو رويكردي عمل) 472: 2003ليو، ( اتفاق افتاده و نيازمند توجه است

با نگاهي پراگماتيك مفهوم اكوتوريسم انبوه را معرفي كرده و معتقد است ) 2001( 1باره، ويور
شكل (يك اكوتوريسم انبوه را به نحوي مطلوب توسعه داد گيري از منافع هرتوان با بهرهمي

آوردن انبوهي از اكوتوريسم منافعي درپي دارد، از جمله فراهمگردشگري انبوه براي ) 1ي  شماره
زني و هاي مقياس سازگار با مفهوم پايداري و افزايش قدرت چانهمشتريان و درآمد، ايجاد صرفه

تواند اكوتوريسم نيز مي. آوردن منابع محدوددستهاي اقتصادي در بهتوان رقابت با ساير فعاليت
سازي محصول گردشگري انبوه، جذابيت افعي داشته باشد، مانند متنوعبراي گردشگري انبوه من

- بدين ترتيب با فراهم. به رشد گردشگري انبوه سبز و تبليغ براي اصول پايداريبراي بازار رو

توان از منافع هر ي اكوتوريسم انبوه عالوه بر پاسخ به نياز بازار ميآوردن شرايطي براي توسعه
توجه به رقابت و نياز بازار از جمله . پايداري را در عمل محقق ساختدو نيز بهره برد و 

  .موضوعاتي است كه در پراگماتيسم مطرح است
  

 
  روابط تعاملي سودمند ميان اكوتوريسم و گردشگري انبوه ):1(شكل 

  )2001( ويور :منبع
  

چارچوب عنوان يك پراگماتيسم، به. رويكرد پراگماتيسم شفاف، كاربردي و تعاملي است
رويكرد پراگماتيسم . طور شفاف اقداماتي را انجام دهيمدهد كه بهفلسفي، به ما اين امكان را مي

هاي مشكل و پيچيده ندارد  لزوم حركت در جهت پايداري را آشكار ساخته و نياز به استدالل
  ):104: 2009، 2يورك(گيري پراگماتيستي عبارتند ازابعاد اخالقي تصميم

  .گذارداي را از تجارب ارزشمند آينده در اختيار ما ميهاي بهينهاي كه فرصتگزينهانتخاب . 1
  .خواهيم باشيم قرار دهداي كه ما را در راستاي آن چه ميانتخاب گزينه. 2

براي . بدين ترتيب يك تصميم اخالقي پراگماتيك تنها مبتني بر يك اصل واحد نيست
بايست يامدهاي متعدد تصميم را در نظر گرفت، بلكه ميگيري نه تنها بايد ابعاد و پتصميم
حال بايد ديد كه چگونه عناصر اخالق پراگماتيك به . پذيري تصميمات را نيز بررسي كردامكان

                                           
1 Weaver  
2 York  



  23.....................................آليسم و پراگماتيسم ي پايدار گردشگري از ديدگاه دو مكتب ايده توسعه
 

 
 

محيطي را در دهد كه مسائل زيستگيرندگان كسب و كارها اين امكان را ميتصميم
  .تصميماتشان لحاظ كنند

تصميمات كسب و كارها معطوف . بسيار روشن و قابل اجراست محيطياخالق پراگماتيك زيست
كنند؛ اهدافي مانند بقا، در واقع كسب و كارها براي تحقق اهدافي مشخص فعاليت مي. به هدف است

       در اين تصميمات اثرات مالي مورد توجه قرار. افزايش ارزش سهام و توجه به منافع ذينفعان
هايي كه بايد مورد توجه قرار ها و آرمانز آثار مالي و تأكيد بر ايدهجاي صرف نظر ابه. گيرندمي

محيطي دهد كه در تصميمات زيستگيرند، پايداري پراگماتيك به كسب و كارها اين امكان را مي
توان براي زيست معتقدند كه نميبسياري از فعاالن محيط. خود به برآورد اثرات مالي نيز بپردازند

فايده وارد كرد، اما - هاي هزينهها را در تحليل محيطي ارزشي تعيين كرد و نبايد آنكاالهاي زيست
- ها را ناديده مياين ديدگاه آرماني در محيط كسب و كار قابل اجرا نيست و واقعيات شركت

توانند منابع جديدي براي در رويكرد پراگماتيك پايداري، مديران مي)104: 2009يورك، (گيرد
  ):جا همان(ي اقتصادي بيابند فزودهايجاد ارزش ا

 اي كمتر توانايي در توليد محصوالت مشابه رقبا با هزينه: صورت متمايزكاهش هزينه به . 

ي مجدد، كاهش ضايعات، و كاهش مصرف ناشي از استفاده: هاي عملياتيكاهش هزينه .1
  ...)آب، برق و (منابع 

محيطي و وط به مسائل زيستهاي قانوني و اجتماعي مربشامل ريسك: كاهش ريسك .2
  سالمتي

هاي وري و نگهداشت كاركنان و كاهش هزينهافزايش بهره: ي كاركنانكاهش هزينه .3
هايشان سازگار كنند كه با ارزشكنند در شركتي كار مياستخدامي زيرا كاركنان احساس مي

  .است
 هاي غير قابل دسترس كه از طريق ايجاد تمايز و ورود به بازار: افزايش درآمد و سهم بازار

  . شودرقبا حاصل مي
زيست دسترسي با بازارهايي ويژه با توليد محصوالت دوستدار محيط :دسترسي به بازارها .1

  .شودميسر مي
  حفظ مشتريان فعلي: خريد ترجيحي .2
دانند چگونه هايي كه ميشركت. پايداري پراگماتيك حامي نوآوري است: ارتقاي نوآوري .3

ها پيشي گيرند، به  تر با قوانين سازگار كنند، و يا حتي از آنهزينهتر و كمخود را بهتر، سريع
  .يابنديك مزيت رقابتي دست مي

ي پايدار در قالب اهداف كسب و كار بدين ترتيب با اتخاذ رويكرد پراگماتيسم، اهداف توسعه
يستي به توسعه، رعايت آلحالي كه با نگاه ايدهدر. گيردتنظيم شده و با آن در يك راستا قرار مي

فرهنگي و اخالقي الزاماً منجر به سودآوري كه هدف اصلي  - محيطي، اجتماعيمالحظات زيست



  1393ي هشتم، بهار  ، سال سوم، شمارهريزي و توسعه گردشگريبرنامهي مجله...... .....................24
  

شود، زيرا ممكن است اين مالحظات همراستا با اهداف مالي يك بنگاه كسب و كار است نمي
  .اقتصادي نباشد

ر سطح مقصد نيز ي گردشگري دعالوه بر كسب و كارها، رويكرد پراگماتيك به توسعه
    ي گردشگري در مقصدها، بر خالف رويكردرويكرد پراگماتيك به توسعه. شودتوصيه مي

هايي منافع گردشگري را براي مقصدها ي پايدار كه با ايجاد محدوديتآليستي توسعهايده
محلّي منافع حاصل از  - نظر گرفتن پارامترهاي محيطيدهد، سعي دارد با دركاهش مي

چارچوبي را تحت عنوان ) 183- 180: 2009(در همين راستا، شارپلي . ري را بهينه سازدگردشگ
كه خود آن را رويكردي پراگماتيك به ) 2ي  شكل شماره(داده  ارايه 1هاي مقصدالگوي سرمايه

ي گردشگري، برآورده هدف اصلي از توسعه .)198: 2009شارپلي، (خواند ي پايدار مي توسعه
. شودهمين دليل اين الگو با شناسايي اين نيازها آغاز ميمحلّي و ملّي است، به ساختن نيازهاي

در اين الگو مقصد يك . شودي مأموريت مقصد تدوين ميي اول بيانيهعبارت ديگر، در مرحله به
كنندگان محصوالت ها و ساير عرضهسازمان فرض شده است كه خدمات و تسهيالت، جاذبه

هاي ها براي تدوين استراتژيطور كه سازمانهمان. تلف اين سازمان هستندگردشگري واحدهاي مخ
هاي خود پي برده و با بررسي ها، دانش و شايستگيخود با بررسي محيط داخلي، به منابع، توانايي

شوند، مقصدها نيز در اين الگو براي ها و تهديدهاي محيطي آگاه ميمحيط خارجي، از فرصت
  .كنندي گردشگري چنين فرآيندي را طي ميريزي توسعهبرنامه
  

  
  )با رويكرد پراگماتيك(ي گردشگريهاي مقصد براي توسعهالگوي سرمايه): 2(شكل

  )181: 2009(شارپلي  :منبع

                                           
1 A destination capitals model 
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ي اين مقصد است كه نحوه. در اين الگو مسئوليت استفاده از منابع متوجه مقصد است
در نتيجه، . كند، آداب و دانش محلّي تعيين مينظر گرفتن فرهنگاستفاده از منابع را با در

      كند در ماهيت اين فرآيند گنجانده شده وگونه كه مقصد آن را تعريف ميپايداري همان
هاي بدين ترتيب الگوي سرمايه. شودعنوان يك مفهوم ايدئولوژيك از بيرون تحميل نميبه

ي گردشگري با ماهيت و براي توسعهدهد كه مقصد به مقصدهاي گردشگري اين امكان را مي
طوري كه نيازهاي محلّي را برآورده ساخته و از منابع ريزي كنند بهمقياسي مشخص برنامه

بنابراين ممكن است . اي از گردشگري حاصل شودمحلّي بهترين استفاده را كنند تا منافع بهينه
سيرهاي كامالً متفاوتي را براي هايشان، ماهداف و سرمايه/مقصدهاي مختلف با توجه به نيازها

  .ي گردشگري بپيمايندتوسعه
ي ملي  توان از برنامه هاي كالن كشور، ميي ديدگاه پراگماتيستي در برنامه همچنين درباره

     عنوان نخستين بخش از يك طرح فراگير ي گردشگري جمهوري اسالمي ايران به توسعه
ي بخش  بطوريكه اهداف كلي توسعه. شور نام بردمدت براي توسعه و مديريت گردشگري كبلند

عنوان گردشگري اين برنامه عبارتند از كمك به ارتقاء و تقويت روابط ايران با ساير كشورها به
ها، ايجاد اشتغال براي جوانان و افراد بيكار، فراهم آوردن  بخشي از راهبرد گفتگوي بين تمدن

يش درآمدهاي ارزي كشور، كمك به ارتقاء سطح هاي اقتصادي درمناطق روستايي، افزا فرصت
ي گردشگري از لحاظ  تر از همه حصول اطمينان از پايدار بودن توسعه رفاه اجتماعي و مهم

ي گردشگري ايران  ي توسعه در مجموع با بررسي برنامه. فرهنگي –محيطي و اجتماعيزيست
ي  ي گردشگري و تمركز بر توسعه هي توسع توجه به تمايل به فوايد و نتيجهتوان گفت كه با مي

بندي امور به  ها، تسهيالت و خدمات گردشگري و محصوالت آن و نيز توجه به اولويتزيرساخت
زيست دليل محدوديت منابع، زمان و امكانات در دسترس و از طرفي حفاظت و نگهداري محيط

البته الزم به . نزديك است از طريق پيشرفت فناوري، رويكرد اين برنامه به رويكرد پراگماتيستي
ي گردشگري ايران، نيازمند  هاي موجود در مورد بحران موجود در توسعه ذكر است كه ديدگاه

ها و تغيير در ساختار اقتصادي كشور  ي زيرساخت تغيير در نگاه، نگرش سيستماتيك، توسعه
ي  باره، توسعهدر اين) 1388(  طوري كه ضياييبه ،)8: 1391جعفري هفتخواني، (باشد مي

ي گردشگري  هاي توسعهپايدار گردشگري را مرهون تغيير نگرش در تدوين و اجراي برنامه
عنوان ابزار و فناوري توسعه را كه حاصل نگاه ها بهي زيرساخت دانسته، و تأكيد صرف بر توسعه

  .داندپراگماتيستي است كافي نمي
  

  و پيشنهادات گيرينتيجه
      از ديدگاه دو مكتب فلسفي پراگماتيسم و  پايدار گردشگري ي ين مقاله توسعهدر ا

ي پايدار  توسعه افتراق اهداف و اشتراك وجوه آليسم مورد بررسي قرار گرفت و عالوه برايده
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اهداف اين دو ديدگاه نيز پرداخته  در بارز ضعف و قوت نقاط به ديدگاه، دو اين در گردشگري
ي پايدار موجب شده آليستي توسعهماهيت ذهني ايدهگرديد،  گونه كه پيشتر عنوانهمان. شد

ريزي منابع طبيعي برگزينند و توافقي در اين  تا هر گروه روش متفاوتي را براي مديريت و برنامه
ها و سبك دنبال ايجاد تغيير در ارزشزيست بهحاميان حراست از محيط. باره حاصل نگردد
راهكارهاي تكنولوژيك و منافع  زيستن حفاظت از محيططرفداراحالي كه زندگي هستند، در

رويكردي كه ديدگاه پراگماتيسم براي اين در حالي است كه . گزينندحاصل از كارايي را برمي
ريزي، گزيند نسبت به بسياري از رويكردهاي متعارف برنامهگيري بر ميريزي و تصميمبرنامه

در واقع . تر استريزي استراتژيك رسمي منعطفهريزي عقاليي و برناممانند الگوي برنامه
، و 3، ايجاد توافق2ريزي پويامانند برنامه 1ريزي ارتباطيها از رويكردهاي برنامهپراگماتيست

اين رويكرد اصالحات عملي مشخصي را براي ايجاد . كننداستفاده مي 4ريزي مشاركتيبرنامه
در رويكرد پراگماتيستي مفاهيم ثابت . دهدمي هارايگيري مشاركتي اجماع و فرآيندهاي تصميم

درستي يك تصميم در اين . ها قابل تغيير است هاي آننيستند، بلكه منعطف و روانند و ويژگي
قدر كه چهكند، نه اينديدگاه به اين معناست كه تصميم تا چه حد ما را به هدفمان نزديك مي

 پراگماتيسمويليام جيمز در كتاب  .)174 :2002جمال و همكاران، (به واقعيت نزديك است 
. ي حقيقت استها در معناي واژهها با غير پراگماتيستتفاوت پراگماتيست": گويدمي

گويند، منظورشان منحصراً چيزي راجع به كارايي ها وقتي از حقيقت سخن ميپراگماتيست
ند، منظورشان خود گويها وقتي از حقيقت سخن ميهاست؛ در حالي كه غيرپراگماتيست آن

به عالوه پراگماتيسم ابزاري كارآمد براي ادغام مالحظات ). 145: 1370جيمز، ( "اشياء است
گيري پراگماتيك منجر به استفاده از تصميم. محيطي در تصميمات كسب و كار استزيست

. كندتواند مزيت رقابتي ايجاد گيري شده و ميمحيطي در فرآيند تصميمتوجه به مسائل زيست
هاي خود و توانند نتايج بهتري براي شركتكارگيري اصول اخالقي پراگماتيك، مديران ميبا به

در  هاآليستاين در حالي است كه  ايده. كنند رقم زنندمحيطي كه در آن فعاليت مي
 ايده آليسم در. كيد دارندأريزي بر تقليد و پيروي از الگو ت گيري و برنامهفرآيندهاي تصميم

نظر به. باشدمي) ديالكتيكي روش( انديشه و تفكر راه از) ها ايده( حقايق ثابت به رسيدن دف،ه
تواند وجداني بيدار و داوري منصفي براي رفتار ها انتخاب آگاهانه و آزادانه افراد جامعه مي آن

 دو ديدگاه از گردشگري ي پايدار توسعه 4ي  جدول شماره .)599: 1382نصري،(ملّي باشد 
  :دهدمي نشان خالصه طوربه را پراگماتيسم و آليسمايده فكري پارادايم

  

                                           
1 Communicative planning 
2 Progressive planning 
3 Consensus building 
4 Collaborative planning 
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  ي پايدار گردشگري از ديدگاه دو پارادايم فكري ايده آليسم و پراگماتيسم توسعه): 4(جدول

  نگارندگان: منبع
  

 اصول مشاركت، از اعم گردشگري ي پايدار توسعه هاي مؤلفه از برخي مقايسه عالوهبه
 آليسم ايده و پراگماتيسم فلسفي مكتب دو ديدگاه از آموزش و زيستمحيط حفظ اخالقي،

 خصوصدر مكتب دو اين بين مشخص هاييتفاوت كه ددهمي نشان) 5 ي شماره جدول(
 اصرار و مكتب دو هر اصول از استفاده رسدمي نظربه كه دارد وجود گردشگري ي پايدار توسعه

 گردشگري ي پايدار توسعه براي بهتري گزينه ديگري، كردن رها و يكي به توجه بر نداشتن

سازد كه الزم است در  فراهم را صنعت اين بيشتر هرچه پايدار رشد موجبات تواندمي كه باشد
  . هاي ملي نيز به اين امر توجه بسيار گردد برنامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي پايدار گردشگريتوسعه
  پراگماتيسم آليسمايده

  مطالعات كاربردي مطالعات آرمان گرايانه
  ي گردشگري تمايل به توجه به فوايد و نتيجه توسعه دشگري جامعه محوري گرتمايل به توسعه

توجه به اولويت بندي امور به دليل محدوديت عمر و   توجه به نيازها و منافع جوامع محلي
  امكانات بشر

يتوجه به اثرات زيست محيطي در راستاي توسعه
 پايدار گردشگري

اي توجه به اثرات مالي و زيست محيطي در راست
  ي گردشگري افزايش سودآوري حاصل از توسعه

  توجه به ارزش ابزاري محيط زيست توجه به ارزش ذاتي محيط زيست
ها و سبكحفظ محيط زيست از طريق اصالح ارزش

 زندگي
حفظ محيط زيست از طريق پيشرفت تكنولوژي و 

  محيطيكارايي زيست
محدود نمودن منافع گردشگري براي مقصد از

  ي گردشگري بهينه نمودن منافع حاصل از توسعه ها اد محدوديتطريق ايج
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 ي پايدار گردشگري از ديدگاه پراگماتيسم و ايده آليسم هاي توسعه مقايسه برخي از مؤلفه): 5(جدول

 نگارندگان: منبع

  
 منابع

ي ملي توسعه و مديريت جهانگردي جمهوري اسالمي ايران  برنامه .)1391(جعفري هفتخواني، نادر  .1
  .، دفتر مطالعات فرهنگي)مروري بر فرآيند تدوين، تصويب، نقد و فرجام آن(

 .انتشارات علمي و فرهنگي :عبدالكريم رشيديان، چاپ دوم، تهران :، ترجمهپراگماتيسم .)1375( جيمز، ويليام .2

ي پايدار  هاي توسعه مؤلفه
  سمرويكرد ايده آلي  رويكرد پراگماتيسم  گردشگري

اهميت مـردم در:مشاركت
ــعه  ــه توس ــتيابي ب ي  دس

پايدار و توجه به افراد بـه  
ــوان محــور توســعه و  عن
تالش در جهـت برقـراري   

  .مشاركت

ــت ــاي پراگماتيسـ ــا از رويكردهـ   هـ
ــه  ريـــزي ارتبـــاطي ماننـــد   برنامـ
ــه ــاركتي  برنام ــزي مش ــال و (ري جم

ــتفاده ) 176: 2002همكـــاران ،  اسـ
الحات عملي كنند اين رويكرد اصمي

ــاع و   ــاد اجم ــراي ايج مشخصــي را ب
گيـري مشـاركتي   فرآيندهاي تصميم

  .دهدمي ارايه

ــده ــتاي ــدهاي   آليس ــا در فرآين ه
ريــزي بــر  گيــري و برنامــهتصــميم

. تقليد و پيروي از الگو تاكيد دارنـد 
ــاملي از    ــر ك ــو، مظه ــه الگ ــرا ك چ

ليــو، (هــا اســت  تــرين ارزش عــالي
2003 :470(  

ام اخالقبرقراري نظ:اخالق
زيست محيطي مبتني بـر  
جمــع گرايــي، آينــده   
محوري و معنويت گرايـي  
بــراي تحقــق عــدالت   

. هـا  اجتماعي بـين نسـل  
حفظ محيط زيست بـراي  (

  )هاي آيندهنسل

 به بردن پي منظور به در پراگماتيسم

 تحقـق يافتـه   رفتارهـاي  و قواعـد 

يـورك،  (نسـبي   و سـودمند  عقالني،
ــوط )100: 2009 ــه مرب اصــول  ب

  .است وكراسيدم

 ايده اليسـم اسـتفاده از اصـول    در

 بـه  بـردن  پـي  در جهـت  اخالقـي 

 و پايـدار  مطلـق،  قـوانين اخالقـي  
) 50: 1387ميرزامحمدي، (فراگير 
  .است

حفـظ:حفظ  محيط زيست
پايداري منابع و اجتناب از 

  تخريب منابع

در حالي كه در پراگماتيسم بر حفـظ  
ــق پيشــرفت   محــيط زيســت از طري

محيطـي  و كـارايي زيسـت  تكنولوژي 
ــورك، ( ــد ) 100: 2009يـــ تأكيـــ

  .گردد مي

در ايــده آليســم بــر حفــظ محــيط 
هـا،  زيست از طريـق اصـالح ارزش  

ــخاص   ــراد و اش ــدگي اف ــبك زن س
ــون، ( ــد ) 372: 2004رابينس تأكي

  . شود مي
ــوزش ــترش:آمـــ گســـ

هاي الزم در زمينه  آموزش
 ي پايدار گردشگري  توسعه

 فهـد  پراگماتيسـم  در كـه درحالي
 بازسـازي ( حداكثر رشـد  به رسيدن

 براي فرد ساختن توانا راه از) تجارب

ميرزامحمـدي،  (مي باشد  حل مسأله
1387 :51(  

 آمـوزش،  از هـدف  ايده آليسم در

 از) ها ايده( حقايق ثابت به رسيدن

ــر راه ــه و تفك  روش( انديش

  . باشد مي) ديالكتيكي
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